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Til Stede:   Jon E. Eriksen, Jan Hagen, Kathinka Grøm, Mette Johansen 
På telefon:   Jarle Heitmann 
Andre:   Kim Jørstad (på deler av møtet), 
   Per Thomas Hansen (på deler av møtet) 
Adm:   Frank Nordseth, Lars Bunæs (på deler av møtet) 
   Tomas Jonsson (på deler av møtet) 
 
 
Saker: 
 
71/08 Godkjenning av protokoll 7 – 2007/2008 

Vedtak: Godkjent. 
 
72/08 Elite/Landslagskomité 

Saken ble diskutert. Tas opp på neste styremøte. 
 
73/08 Møte med Eliteserieklubbene for kvinner 

Jan Hagen orienterte om møtet i Sparta Amfi. 
Ting som kom opp på møtet er tatt med i Jørstadutvalgets forslag til endringer av overgangsreglement, 
utlån og samarbeid mellom klubber. 

 
74/08 Landslag 

Lars Bunæs informerte om aktivitet i april og mai. 
Det arbeides med å finne ny landslagssjef for U19-menn. 

 
75/08 Ungdomskomité 

Jon Erik Eriksen orienterte. 
Ida Olaussen, Daniel Nybø, Kim A. Vangberg og Stian Johansen er medlemmer av komiteen. 
Komiteen ønsker flere medlemmer, primært fra regionene Nord, Midt og Sør. 
Jon Erik Eriksen følger opp komiteen. 
 

76/08 Saker til Forbundsting og Seksjonsårsmøte 
 
Overgangssystemet: 
Jørstadutvalget presenterte første utkast av forslag til nytt overgangssystem, utlån og samarbeid mellom 
klubber. Styret gikk igjennom utkastet og ga tilbakemeldinger. 
Vedtak: Jørstadutvalget fortsetter diskusjonen med eliteserieforeningen, regelkomiteen og 
administrasjonen, og ferdigstiller forslaget. 
 
NM for jenter og jr. kvinner: 
Det har kommet mange negative tilbakemeldinger rundt avviklingen av årets uoffisielle NM-sluttspill 
for de to klassene. Både i forhold til fri påmelding og mulighet for sammenslåing av lag. 
Vedtak: Seksjonsstyret ønsker fra og med neste sesong å arrangere offisielt NM for jenter og jr.kvinner 
etter § 22-2 i kampreglementet. Saken fremmes for årsmøtet. 
 
Aldersklasser: 
Vedtak: Det fremmes forslag til årsmøte om ny aldersklasse 40+. 
 
Elitelisens 
Saken ble diskutert, og tas opp på neste møte. 
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77/08 NM-gutt 

Vedtak: Jon Erik Eriksen forfatter et brev til SF Grei med bakgrunn i oppløsningen av årets NM-finale 
for gutt der det påpekes forventet oppførsel i forbindelse med slike arrangement. 
 

78/08 Diverse 
 
Oslo/Akershus ønsker utsatt frist for innsending av forslag til årsmøtet 
Vedtak: Ikke innvilget 
 
Diverse sammenslåinger og overgangssaker 
Vedtak: Det henvises til forslag rundt problematikken ønsket vedtatt på årsmøtet. Hvis sakene da ikke 
løses behandles sakene. 
 
 

79/08 Diskusjonssaker 
Neste styremøte: Onsdag 21/5-08 kl.1600-2000. 
 

80/08 Informasjonssaker 
Forbundsstyret 
Jon Erik Eriksen informerte. Se eget referat fra forbundsstyret. 

 
Dommerkomiteen 
Jan Hagen orienterte. Jan Nordli har gått av som leder. Morten Lindem er ny leder av komiteen. 
Se referat fra dommerkomiteen. 
 
SportN 
Lars Bunæs informerte om SportNs initiativ til å starte med ukentlige innebandy-sendinger. 
Vedtak: Det arbeides videre med å få fram et kostnadsoverslag. 

 
81/08 Eventuelt 

Euro Floorball Cup Kvalifisering 
Det er fortsatt ingen arrangør for vest- gruppe kvalifiseringen. 
IFF har satt ny frist til 15.mai for å finne en arrangør. Hvis ikke man har arrangør vil begge 
kvalifiseringsplassene til sluttspillet tilfalle øst- gruppen. 
Holmlia for kvinner er automatisk kvalifisert til sluttspillet. Sarpsborg for menn må spille kvalifisering. 
IFF har til nå ikke sagt seg villig til å fire på noen av de fastsatte krav for kvalifiseringen. 
 
Vedtak: 
Plan A: Det jobbes videre med IFF for å finne en løsning for arrangør i et av landene i vest- gruppen. 
Norge ønsker ikke å påta seg arrangøransvar for andre året på rad. 
 
Plan B: Med bakgrunn i at Norge kun har et herrelag med i kvalifisering, argumenteres det overfor IFF 
at Norge tar på seg å arrangere kvalifisering kun for herrelagene. Hvis dette blir en mulighet tar 
Sarpsborg på seg arrangementet. 
 
Plan C: Norge påtar seg arrangementet. Seksjonsstyret ser primært for seg et arrangement utenfor 
østlandsområdet. 
 
 
Neste møte: Onsdag 21/5-08 
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